Z Á P I S N I C A č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 22.05.2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Investičné akcie 2019
4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
5. Pasport obce
6. Školský obvod Obce Biely Kostol
7. Zmluva o výpožičke – TJ Družstevník Ružindol
8. Rozpočtové opatrenia
9. Informácie starostu obce
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

Ospravedlnený
+
+
+
+
+
+
+
+
8

ZDRŽAL SA:

Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Jana Temniaková.
Za overovateľov zápisnice boli určení Stanislava Konečná a Ing. Radovan Hečko.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení OZ v Ružindole zo dňa 18.04.2019 vykonal starosta obce. / Príloha č. 1 /
Bod č. 3/ Investičné akcie 2019
Starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovaných investičných akciách obce, ktoré sa
budú vykonávať v rokoch 2019 - 2020:
- oprava verejného priestranstva časť parcely registra „C“ č. 817 – zastavaná plocha
a nádvorie v k. ú. Ružindol pred prevádzkou COOP Jednota Ružindol č. 195,
- vybudovanie verejného osvetlenia na Záhumenskej II. – prvá polovica, časť parcely
registra „C“ č. 298/3 – ostatná plocha v k .ú. Ružindol od parcely registra “C“ č. 6 zastavaná plocha, k. ú. Ružindol a nádvorie po parcelu registra “C“ č. 58 - zastavaná
plocha a nádvorie, k. ú. Ružindol,
- dokončenie chodníka pre peších a cyklochodníka, parcela registra “E“ č. 300/107 –
ostatná plocha od súpisného č. 89 po číslo 129,
- vybudovanie VN prípojky na parcele registra “E“ č. 2548 - ostatná plocha, parcele
registra “C“ č. 513 - ostatná plocha, parcele registra “C“ č. 519 - ostatná plocha
a parcele registra “C“ č. 520/4 - zastavaná plocha a nádvorie, TS na parcele registra “C“
520/4 - zastavaná plocha a nádvorie a NN rozvodov na parcele registra “C“ č. 524/7 záhrada, parcele registra “C“ č. 524/20 - záhrada, parcele registra “C“ č. 534 - ostatná
plocha, parcele registra “C“ č. 516/5 - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska
stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník,
nekryté parkovisko a ich súčasti a parcele registra “C“ č. 298/3 - pozemok, na ktorom
sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy,
ktoré neposkytujú trvalý úžitok na Záhumenskej II. časť v k. ú. Ružindol.
K bodu č. 3 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Ing. Radovan Hečko, starosta obce.
Bod č. 4/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v zmysle § 25 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov do
rady školy deleguje ako zástupcov zriaďovateľa: Mgr. Zuzanu Holkovičovú, Ing. Mareka
Antonína, Stanislavu Konečnú a Mgr. Janu Temniakovú. Voľby do rady školy sa uskutočnia
dňa 28. 5. 2019 o 17:00 hod. v budove základnej školy a o 16:00 hod. v budove materskej
školy.
Bod č. 5/ Pasport obce
Starosta informoval poslancov OZ o príprave projektu - Pasport miestnych komunikácií a
dopravného značenia, ktorý bude zameraný na dopravné značenie v celej obci.
Na základe získaných cenových ponúk bola vybratá spoločnosť Jossik, spol. s r.o., ktorá
predložila najnižšiu cenovú ponuku. Cena za projekt je 1 640 Eur.
K bodu č. 5 sa vyjadrili: Ľubomír Šalgovič, Mgr. Zuzana Holkovičová, Stanislava Konečná,
Mgr. Tomáš Jurišič, starosta obce.
Bod č. 6/ Školský obvod Obce Biely Kostol
Starosta obce informoval poslancov OZ o zle formulovanom Uzn. č. 41/2019 a predložil návrh
na jeho zrušenie a schválenie nového uznesenia.
Bod č. 7/ Zmluva o výpožičke – TJ Družstevník Ružindol
Starosta obce informoval poslancov OZ o súčasnom právnom stave návrhu zmluvy o výpožičke
s TJ Družstevník Ružindol a smernici k zmluve o výpožičke s TJ Družstevník Ružindol.
K bodu č. 7 sa vyjadrili: Ľubomír Šalgovič, Mgr. Zuzana Holkovičová, starosta obce.

Bod č.8/ Rozpočtové opatrenia
Starosta obce informoval poslancov OZ o schválených rozpočtových opatreniach č. 1/2019/RO
– 6/2019/RO.
P. Španková - pracovníčka obce oboznámila prítomných poslancov
s upravenými rozpočtovými opatreniami č. 1/2019/RO – 3/2019/RO.
K bodu č. 8 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Mgr. Zuzana Holkovičová, starosta obce.
Bod č. 9/ Informácie starostu obce
- verejná obchodná súťaž – prenájom priestorov kaderníctva - starosta obce
informoval poslancov OZ, že dňa 16. mája 2019 bola zverejnená na webovom sídle
Obce Ružindol a úradnej tabuli Obce Ružindol verejná obchodná súťaž na prenájom
priestorov kaderníctva. Súťaž je vyhlásená do 24. júna 2019 do 12:00 hod.
- najbližšie podujatia v obci – starosta obce pozval poslancov OZ na MDD a 9. ročník
cestného behu „Ružindolský Víchor“, ktoré sa budú konať 31.5.2019 v Športovom
areáli Ružindol
- zrušenie výpovede nájomnej zmluvy č. 5/2003 – p. Habeková – starosta obce
informoval poslancov OZ, že dňa 17.5.2019 bola od p. Habekovej na OcÚ doručená
Žiadosť o zrušenie výpovede nájomnej zmluvy č. 5/2003
- elokované triedy ŽS s MŠ Ružindol – starosta obce informoval poslancov OZ
o prebiehajúcich rokovaniach s PhDr. Petrom Mikulom – farárom Farnosti
sv. Bartolomeja, ohľadom poskytnutia priestorov starej fary na zriadenie jedného
elokovaného pracoviska - triedy pre ZŠ s MŠ Ružindol. O výsledku rokovania
informoval starosta obce aj riaditeľa ZŠ s MŠ Ružindol, PeadDr. Kovačocyho.
- žiadosť o prenájom pozemku 2 x 3 m ( 6 m2 ) – starosta obce informoval poslancov
OZ, že dňa 22.5.2019 Farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole doručila na OcÚ žiadosť
o prenájom pozemku na parcele č. 513 vo vlastníctve obce Ružindol z dôvodu
postavenia kaplnky.
Bod č. 10/ Diskusia
Stanislava Konečná - otázka k schválenej dotácii 10 000,00 Eur na kostol.
Starosta obce – odpovedal, že v súčasnej dobe farnosť sv. Bartolomeja čerpá finančné
prostriedky z inej schválenej dotácie. Keď príde žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov zo
schválenej dotácie Obce Ružindol, bude o tom poslancov OZ informovať.
Stanislava Konečná – otázka, či by nebolo možné spojiť sa s p. Vojtkom, ktorýmá záujem
o vysokú trávu, nakoľko chová hospodárske zvieratá. Zároveň navrhla, aby sme ho oslovili
k pokoseniu vysokej trávy - brehy pri zbernom dvore.
Starosta obce - odpovedal, že s p. Vojtkom už hovoril, a dohodli sa na pokosení rovných
plôch s vysokou trávou pri zadnom plote. Brehy kosiť nebude.
Mgr. Zuzana Holkovičová – dodala, že brehy by ani kosiť nemal, keďže ide o smetisko, kvôli
zdraviu ľudí, ktorí budú neskôr napr. piť mlieko.
Stanislava Konečná – odpovedala, že aj nebohý p. Gromovský kosil trávu na bývalom
smetisku, ktorou kŕmil zvieratá a vychoval kravy s dobrým kravským mliekom.
Ing. Radovan Hečko – odpovedal, že na tej strane, ktorú kosil p. Gromovský sa nachádzala
len hlina s tehlami a na opačnú stranu sa vyvážalo všetko ostatné.
Stanislava Konečná - navrhla ponúknuť p. Vojtkovi v spolupráci s vlastníkom pozemku Ing.
Ľubošom Šimončičom, parcela registra „C“ č. 516/1 v k. ú. Ružindol pokosiť si vysokú trávu
na uvedenom pozemku.
Starosta obce – odpovedal, že osloví p.Vojtka.
Stanislava Konečná – otázka k faktúre vystavenej za rekonštrukciu kríža pri Hornom parku,
nakoľko rekonštrukcia v súčasnej dobe stále nie je dokončená. Túto otázku riešila ešte

s bývalým p. starostom a zastupiteľstvom, ale stále to nie je doriešené. Faktúra bola uhradená
v plnej výške, ale práce neboli ukončené.
Starosta obce – odpovedal, že sa na to pozrie a na najbližšom OZ dá odpoveď.
Stanislava Konečná – na poľnej ceste ako býva p. Borovanová smerom k družstvu časť
parcely registra „E“ č. 552 - orná pôda sa dlhodobo nachádza na obecnom pozemku čierna
skládka biologického odpadu. Predmetný pozemok obhospodaruje pani, ktorá nemá s obcou
uzatvorenú nájomnú zmluvu. Požiadala o riešenie tejto situácie.
Starosta obce – odpovedal, že situáciou sa bude zaoberať.
Mgr. Tomáš Jurišič – otázka, či by nemohli byť zverejnené informácie a materiály
z prednášky o odpadoch, ktorá sa konala 20.5.2019 v KD.
Starosta obce – odpovedal, že s prednášajúcim pánom už komunikoval a ten prisľúbil, že
nejaké materiály pošle.
Mgr. Miroslava Rožníková – otázka k elokovanej triede na fare, aká je vízia do budúcna, či
ide o krátkodobé alebo dlhodobé riešenie.
Starosta obce – odpovedal, že elokovaná trieda na fare bude maximálne na 2 roky.
Mgr. Zuzana Hokovičová – dodala, že všetko sa odvíja od počtu žiakov. Existuje aj variant,
že trieda bude fungovať len na jeden rok.
Mgr. Miroslava Rožníková – otázka, či tam pôjde prvá trieda.
Starosta obce – odpovedal, že nie, pôjdu tam starší žiaci.
Ing. Ingrid Vajcziková PhD. – otázka, či sa neplánujú budovať nové učebne.
Starosta obce – odpovedal, že rovnako ako to už spomenul na zasadnutí rady školy, obec má
záujem rozširovať resp. skvalitňovať základnú školu. Ihneď ako bude zverejnená výzva, do
ktorej by sa obec chcela zapojiť, ihneď tak urobí, aby sa mohli rozširovať kapacity základnej
školy.
Ing. Ingrid Vajcziková PhD. – otázka, či projekt nadstavby základnej školy, ktorý bol
schválený bude realizovaný.
Starosta obce – odpovedal, že všetko závisí od výšky možného čerpania zo štátnych fondov
a celkovej finančnej situácie obce.
Mgr. Miroslava Rožníková – otázka, či tento projekt nadstavby teda nie je úplne ,,zmetený zo
stola“.
Starosta obce – odpovedal, že tento projekt nikdy nebol úplne ,,zmetený zo stola“.
Ing. Ingrid Vajcziková PhD. – otázka, či sa už uvažovalo nad tým, že pokiaľ je v škole viac
ako 250 detí, financovanie nie je úplne závislé od obce, nakoľko je financovanie školy
zabezpečované najmä cez prenesené kompetencie a iné financie. Keď klesne počet žiakov pod
250 obec bude musieť ,,zadotovať“ školu. Bude mať na to obec dostatočné financie?
Mgr. Zuzana Hokovičová – otázka na Ing. Ingrid Vajcziková PhD. - v akom zmysle myslí
,,zadotovať“, že prenesené kompetencie nepokryjú celé prevádzkové náklady školy? Základná
škola má niekoľko zložiek a nemôže ísť celá prevádzka z prenesených kompetencií, na to sú
vyčlenené aj originálne kompetencie – zabezpečenie prevádzky školského klubu. Obec si je
tejto situácie vedomá a bude potrebné financovanie nadstaviť.
Starosta obce – dodal, že obec má záujem spolupracovať so školou, aby sa jej kvalita stále
zvyšovala, alebo aby bola aspoň zachovaná. Napr. situácia v školskej kuchyni nebola dlhodobo
riešená a teraz prišla požiadavka na výmenu digestorov v celkovej výške za 7 000,00 Eur.
Nakoniec však stačilo kúpiť 2 motorčeky a oprava stála 159 Eur.
Šíria sa informácie, že nemáme záujem, aby tu škola fungovala, nebodaj hádžeme niekomu
polená pod nohy, čo určite nie je pravda. Nedávno sa riešila požiadavka na kúpu novej
umývačky, takže tu ten záujem určite je.
Stanislava Konečná – požiadala predložiť k záverečnému účtu, ktorý je už zverejnený na
internetovej stránke obce, čerpanie jednotlivých položiek v príjmovej a výdavkovej časti

k 31.12.2018, stanovisko hl. kontrolórky, zoznam pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018. Ďalej
požiadala predložiť na finančnú komisiu plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov vrátane
zoznamu pohľadávok a záväzkov buď k 30.4.2019 alebo 31.5.2019, podľa toho, ako to má
p. ekonómka spracované, aby sa uvedené predložené materiály na najbližšom obecnom
zastupiteľstve odsúhlasili a zobrali na vedomie. Zároveň pozvala p. Špankovú na najbližšie
zasadnutie komisie finančnej, obecného majetku a verejného poriadku.
Ing. Denisa Moncmanová – otázka, či sa elekovanou triedou na fare vyrieši aj malá trieda
v ZŠ.
Starosta obce – odpovedal, že nie. Triedou na fare sa vyrieši 1. trieda.
Ing. Denisa Moncmanová – otázka, či malá trieda bude aj naďalej fungovať.
Starosta obce – odpovedal, že v súčasnej dobe nie je iná možnosť.
Mgr. Miroslava Rožníková – otázka, či bude fungovať, aj keď nespĺňa normy.
Starosta obce – odpovedal, že máme informácie od riaditeľazákladnej školy, že spĺňa.
Mgr. Miroslava Rožníková – dodala, že každý máme rôzne informácie. Podľa rozmerov, čo
nám bolo povedané, nespĺňa.
Starosta obce – otázka na Mgr. Rožníkovú, od koho má tieto informácie.
Mgr. Miroslava Rožníková – odpovedala, že od p. riaditeľa a p. ekonómky zo základnej
školy.
Ing. Ingrid Vajcziková PhD. – povedala, že trieda spĺňa normy.
Starosta obce – odpovedal, že nedávno bolo zasadnutie rady školy, ktorej sa zúčastnili všetci
členovia.
Mgr. Zuzana Holkovičová – otázka, ako tam mohol tých žiakov umiestniť, ak by trieda normy
nespĺňala.
Stanislava Konečná – dodala, že trieda funguje už 2 roky.
Ing. Ingrid Vajcziková PhD. – povedala, že táto trieda nie je ideálne riešenie. Ani fara nie je
ideálne riešenie, z dôvodu presunu učiteľky.
Mgr. Zuzana Holkovičová – odpovedala, že p. starosta je ochotný spraviť spoločné stretnutie
s učiteľmi zo ZŠ, na ktorej by povedali svoje výhrady a pripomienky. Učiteľov nemôžeme
obchádzať.
Mgr. Tomáš Jurišič – pripomenul, že jedným variantom boli aj triedy na obecnom úrade.
Starosta obce – odpovedal, že áno, aj to bol variant, pri ktorom sa rátalo, že na úrad by išli
2 prvé triedy, aby sa p. učiteľky nemuseli presúvať. Vzhľadom však na krátkosť času, by sme
stavebné povolenie a všetko okolo nestihli.
Mgr. Zuzana Holkovičová – dodala, že na začiatku bol aj variant, či obec Biely Kostol nemá
priestory, kde by mohli byť elokované triedy, ktoré by navštevovali prváci, druháci z Bieleho
Kostola. Obec Biely Kostol však takéto priestory nemá.
Ing. Radovan Hečko – povedal, že v priestoroch obecného úradu v Bielom Kostole sú
4 prázdne miestnosti.
Marek Hafrovič – odpovedal, že tieto miestnosti sú príliš malé.
Bod č. 11/ Záver
Starosta obce Ružindol poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Peter Galanský
starosta obce

..................................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Radovan Hečko

..................................................

Stanislava Konečná

..................................................

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 22. mája 2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o pripravovaných investičných
akciách Obce Ružindol na roky 2019 - 2020.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
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-

-

Uzn. č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvoberie na vedomie informáciu starostu obce o delegovaní Mgr. Zuzany
Holkovičovej, Ing. Mareka Antonína, Stanislavy Konečnej a Mgr. Jany Temniakovej
akozástupcov zriaďovateľa do rady školy ZŠ s MŠ Ružindol.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
7

1

Uzn. č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu o príprave projektu –Pasportmiestnych
komunikácií a dopravného značenia obce,
b) splnomocňuje starostu obce k začatiu jednania ohľadom uzatvorenia zmluvy so
spoločnosťou, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku.
Termín: ihneď
Zodp.: starosta obce
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

-

-

-

Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

Uzn. č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) ruší Uzn. č. 41/2019,
b) vypovedá Dohodu o spoločnom školskom obvode základnej školy uzatvorenú dňa
02.10.2010 s Obcou Biely Kostol k 31.8.2019 s výpovednou lehotou 1 rok, v zmysle § 8
ods. 2) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) splnomocňuje starostu Obce Ružindol k rokovaniu ohľadom uzatvorenia novej dohody
o spoločnom školskom obvode základnej školy s Obcou Biely Kostol pre 5. až 9.
ročník.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

-

-

Uzn. č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o právnom stave návrhu zmluvy o výpožičke
s TJ Družstevník Ružindol a smernici k zmluve o výpožičke s TJ Družstevník Ružindol,
b) splnomocňuje starostu k príprave nového právne záväzného návrhu zmluvy.
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+

-

-

Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

+
+
+
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Uzn. č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) ruší Uzn. č. 37/2019,
b) berie na vedomie zmeny vo vykonaných rozpočtových opatreniach č. 1/2019/RO –
3/2019/RO,
c) berie na vedomie vykonané rozpočtové opatrenia 4/2019/RO – 6/2019/RO.
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
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-

-

Uzn. č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo ruší Uzn. č. 13/2019 písm. b), ktorým udelilo súhlas k prenájmu
priestorov kaderníctva p. Veronike Uhlárovej.
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
7

1

Uzn. č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o zrušenie výpovede nájomnej zmluvy č.
5/2003 doručenú od p. Habekovej.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+

-

-

Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

Peter Galanský
starosta obce

+
+
+
+
+
+
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..................................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Radovan Hečko

..................................................

Stanislava Konečná

..................................................

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 18.04.2019
Uzn. č. 39/2019 – splnené
Uzn. č. 40/2019 – splnené
Uzn. č. 41/2019 – v plnení

